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Anem al laboratori! 
Descripció detallada 

 
Objectius  
 

- Afavorir la reflexió i apropiació de les normes bàsiques de seguretat al 
laboratori en l’alumnat 

- Elaborar un cartell (o un vídeo) resumint les principals normes de 
seguretat al laboratori 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma explícita 
 
La seguretat en el treball dins dels laboratoris és el conjunt de tècniques i 
procediments que tenen per objectiu eliminar o disminuir el risc que es 
produeixin els accidents en el treball. No tan sols parlem dels risc que poden 
tenir les persones sinó també al Medi Ambient. 
És important formar a l’alumnat en aquells aspectes bàsics que permetin 
prevenir qualsevol tipus d’incident, és necessari doncs treballar a les aules 
una Educació per a la Seguretat. Però aquest treball no pot consistir en 
l’exposició d’unes normes d’actuació cal treballar la seguretat com un valor, 
no només donar informació sinó formar. Cal aconseguir que l’alumnat 
reflexioni i interioritzi una sèrie de comportaments que l’ajudin a vetllar per 
la seva pròpia seguretat, la dels seus companys i el respecte pel medi 
ambient. 
 
Alumnat a qui va dirigida 
 
Es tracta d’una activitat a realitzar abans d’anar per primera vegada al 
laboratori del centre, per tant és indicada per a 1r curs d’ESO. 
 
 
Recursos emprats 
 
Es necessita connexió a internet per visualitzar els vídeos proposats, cartolina 
o paper per construir el cartell, colors, pintures, imatges de revistes, 
d’internet... 
 
Temporització 
 
Una sessió per analitzar la imatge inicial, fer la posada en comú, observar els 
vídeos i completar el llistat de normes de seguretat a tenir en compte. 
Per al disseny i la construcció del cartell l’ideal seria coordinar-se amb el 
professor/a de dibuix o utilitzar també les sessions de tutoria (l’educació per 
a la seguretat no és un contingut que sé hagi de tractar únicament en l’àrea 
de Ciències de la Natura, sinó que és matèria d’ensenyament transversal 
conjuntament amb l’educació per a la salut). 
Cas de triar l’opció de que l’alumnat realitzi un vídeo, seria convenient 
coordinar-se amb l’àrea de llengües. 
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També serà necessària una altra sessió per a l’autoavaluació i avaluació 
creuada de les diferents produccions de l’alumnat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
 
La proposta comença demanant a cada alumne individualment que analitzi 
una imatge i senyali totes les possibles situacions de risc que pot identificar. 
Seguidament, es proposa fer una posada en comú entre els alumnes de cada 
grup de treball i, a continuació, se’ls anima a saber més sobre les normes 
seguretat analitzant tres vídeos que es poden trobar a la xarxa. Els vídeos 
estan en llengua anglesa, però són curts i prou explícits com per aconseguir 
que l’alumnat prengui consciència dels principals riscos que cal minimitzar. 
Després cada grup d’alumnes haurà de fer front a la tasca de dissenyar un 
cartell per recordar les normes d’actuació al laboratori. Una altra possibilitat 
és que en lloc de dissenyar un cartell, tot l’alumnat o algun grup voluntari, 
dissenyin i realitzin un vídeo. 
Es proporciona també una rúbrica que permetrà que cada grup d’alumnes 
autoavalui la seva producció (s’adjunta una rúbrica per avaluar el cartell i una 
altra per avaluar el vídeo). Es demana que indiquin evidències que justifiquen 
la puntuació atorgada. 
Serà interessant que també es realitzi una avaluació creuada utilitzant la 
mateixa rúbrica i també indicant les evidències argumentades.  
Els cartells millor valorats pel grup-classe i el professor/a es podran penjar al 
laboratori com a recordatori durant tot el curs. El vídeo es pot utilitzar per 
recordar les normes d’actuació al laboratori en altres cursos.  
S’adjunta també un document per al professorat que recull les principals 
normes de seguretat a tenir en compte al laboratori de secundària (extret del 
Laboratori virtual del web de l’xtec: 
(http://www.edu365.cat/eso/muds/ciencies/laboratori/seguretat/normes.ht
m). 
 
 
 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat 
Rúbrica per a l’autoavaluació i avaluació creuada del cartell i del vídeo 
Document resum de les principals normes de seguretat al laboratori 
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